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PRESSEMEDDELELSE   
 

Molslinjen har fremgang til lands og til vands 
 
Molslinjens nye buslinje Kombardo Expressen har fået en forrygende start, og 
antallet af busser er allerede fordoblet for at følge med efterspørgslen. Også 
færgeforretningen vokser, viser rederiets tal for halvåret. 
 
Danskerne var klar til en hurtig, billig og direkte buslinje mellem Aarhus og Købehavn. Det viser 
de første erfaringer med Kombardo Expressen, som drives af Herning Turist i samarbejde med 
rederiet Molslinjen. 
 
Ruten åbnede den 8. juli med to busser og 44 afgange om ugen, og siden er antallet af afgange 
hævet flere gange. I dag fragter fire busser fra Herning Turist således gæster frem og tilbage 
mellem landsdelene 70 gange om ugen. 
 
”Det er meget tilfredsstillende at komme med et nyt produkt, som er blevet taget så godt imod 
så hurtigt. Det viser, at vi så rigtigt, da vi øjnede muligheden for en stærk udvidelse af vores 
færgeprodukt,” siger Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen. 
 
Kombardo Expressen er med til at tegne billedet af et positivt halvår for Molslinjen, hvor også 
færgeforretningen voksede. 
 
Rederiet overførte 585.584 personbiler i første halvår 2017 mod 536.410 biler i første halvår 
2016. En stigning på 9,2 procent. Tilsammen har hurtigfærgerne haft næsten 1,3 millioner 
passagerer med i årets første seks måneder. 
 
Også antallet af erhvervskunder er steget. Business BlueClass-konceptet oplevede i første halvår 
2017 en vækst på 4,2 procent i forhold til året før. 
 
”2017 viser positive takter, og vi har endnu en gang holdt fast i vækst på antallet af passagerer, 
som gerne vil rejse med vores hurtigfærger – og nu også vores buslinje,” siger Carsten Jensen. 
 
 
Billedtekst: Kombardo Expressen begyndte med to busser og 44 ugentlige afgange. Nu er 
antallet af busser fordoblet, og afgangene hævet til 70. Bussen er med til at tegne et billede af et 
positivt halvår for Molslinjen. 
 
 
For yderligere information kontakt venligst Molslinjens PR- og kommunikationschef, Jesper 
Maack på 20 19 62 15 eller mail jma@molslinjen.dk  
 



 

 

For pressebilleder, pressetekster og andre spørgsmål kontakt venligst Fie Vedsmand hos 
Molslinjens PR-bureau, EHRENBERG Kommunikation, på telefon 28 15 88 97 eller mail 
fv@ehrenberg-kommunikation.com. Pressebilleder i høj opløsning kan downloades i 
Molslinjens presserum på www.ehrenberg-kommunikation.com 
 
 
 
 
 
Om Molslinjen 
 

• Molslinjen råder i dag over fire moderne hurtigfærger; hurtigfærgen Max Mols og de tre 
superfærger, Express 1, Express 2 og Express 3, der er blandt verdens største 
katamaraner. 

• De fleksible superfærger kan tage op til 1.000 passagerer. Vogndækket kan indeholde en 
kombination af op til 417 personbiler, 60 motorcykler samt laste campingvogne, busser 
og op til 30 lastbiler på en overfart. 

• Molslinjen sikrer med Kattegat-ruterne Aarhus-Odden og Ebeltoft-Odden en hurtig, 
effektiv og behagelig rejse mellem Sjælland og Jylland. 

• Molslinjen overfører mere end 1,3 mio. personbilsenheder og næsten 2,8 mio. 
passagerer om året. 

• Molslinjen har i samarbejde med Herning Turist en buslinje mellem Aarhus og 
København. Kombardo Expressen kører mellem de to byer via Molslinjens hurtigfærger 
uden øvrige stop undervejs. 

 
 


